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مقدمه
با فرا رسیدن هفته پژوهش در ماه آذر هر سال خورشیدی ،برترین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مراسم
جشن روز پژوهش دانشگاه مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند .آیین نامه حاضر معیار شرکت داوطلبان ،و نحوه
اختصاص و محاسبه امتیازات در انتخاب پژوهشگران برتر می باشد .امکان دسترسی به این آیین نامه از طریق سایت
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز میسر است.
توجه اعضاء محترم هیات علمی ،پژوهشگران غیر هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه را به نکات زیر در رابطه با
انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال  9317جلب می نماید:
 )9فعالیت های پژوهشی انجام شده پژوهشگران از مهر  9315لغایت شهریور ( 9317سپتامبر  1096تا سپتامبر )1098
مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت.
 )1در مورد پژوهشگران برتر استانی و پژوهشگران برتر عضو هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه در سال 9316
متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر در سال  ،9317فقط فعالیت های پژوهشی مربوط به بازه زمانی
از مهر  9316لغایت شهریور ( 9317سپتامبر  1097تا سپتامبر  )1098مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 )3تکمیل پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر و ضمیمه نمودن مستندات مربوطه بر عهده پژوهشگران شرکت کننده
است.
 )4پژوهشگران شرکت کننده موظفند مستندات مربوطه را به دو صورت پرینت (کپی) و فایل در قالب لوح فشرده
) (CDارائه نمایند.
 )5معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و معاونت های پژوهشی دانشکده ها هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مدارک و
مستندات ناقص ندارند و به موارد مطروحه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 )6مهلت تحویل مدارک توسط پژوهشگران شرکت کننده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  9317/08/10خواهد بود.
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 )7پژوهشگران عضو هیات علمی مستندات را جهت بررسی به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه تحویل فرمایند.
 )8محل تحویل مستندات پژوهشگران غیر هیات علمی و دانشجو ،دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.
 )1معاونت های پژوهشی دانشکده ها مسئولیت محاسبه امتیازات پژوهشگران عضو هیات علمی شرکت کننده را
بر عهده دارند .مسئولیت کنترل نهایی و انتخاب پژوهشگران برتر با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.
 )90مراکز تحقیقاتی دانشگاه در صورت اقدام به تکمیل پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر و ضمیمه نمودن مستندات
مربوطه در رابطه با محققین هیات علمی مراکز ،موظفند مدارک مربوطه را جهت محاسبه امتیازات در موعد مقرر
به معاونت های پژوهشی دانشکده های مربوطه تحویل دهند.
 )99معیار اولیه جهت بررسی مستندات پژوهشگران شرکت کننده:
داشتن حداقل یک مقاله  Originalیا مروری ) (Reviewیا مروری نظام مند-متاآنالیز – (Systematic Review
) Meta-Analysisچاپ شده در مجلات با نمایه  ISIیا  PubMedیا  Scopusبه عنوان نویسنده اول یا نویسنده
مسئول در بازه زمانی ارزشیابی برای شرکت در فرایند انتخاب پژوهشگر برتر عضو هیات علمی و پژوهشگر
برتر غیر هیات علمی (مقطع کارمندی/کارشناسی) الزامی است.
داشتن حداقل یک مقاله  Originalیا مروری ) (Reviewیا مروری نظام مند-متاآنالیز – (Systematic Review
) Meta-Analysisچاپ شده در مجلات با نمایه  ISIیا  PubMedیا  Scopusبه عنوان نویسنده در بازه زمانی
ارزشیابی برای شرکت در فرایند انتخاب پژوهشگر برتر در مقطع دانشجویی الزامی است.
 )91پژوهشگر غیر هیات علمی به فردی اطلاق می گردد که تمامی شرایط زیر را دارا باشد:
حداقل دارای مدرک دکترای حرفه ای یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم پزشکی ،آمار یا
اپیدمیولوژی باشد.
طبق ضوابط قانون استخدامی کشور (رسمی ،پیمانی ،طرحی ،شرکتی ،قراردادی) بیش از  6ماه در بازه زمانی
ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان یا مراکز تحقیقاتی تابعه فعالیت پژوهشی نماید.
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در سوابق فعالیت های پژوهشی خود ،حداقل در  1مقاله  Originalمنتشر شده در ژورنال های  ISIیا PubMed
یا  Scopusبه عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد.
در سوابق فعالیت های پژوهشی خود ،حداقل در  5طرح پژوهشی مصوب به عنوان مجری طرح یا همکار طرح ،و
یا حداقل در  5پایان نامه دانشجویی به عنوان استاد مشاور مشارکت داشته باشد که حداقل  1مورد آن منتج
به مقاله منتشره شده باشد.
 )93پژوهشگران برتر منتخب شامل پژوهشگر برتر عضو هیات علمی دانشگاه ،پژوهشگر برتر عضو هیات علمی در حوزه
علوم پایه ،پژوهشگر برتر عضو هیات علمی در حوزه بالینی ،پژوهشگر برتر غیر هیات علمی ،پژوهشگر برتر در حوزه
دانشجویی می باشند .سایر موارد مورد تقدیر عبارتند از:
نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله  Originalچاپ شده با  Affiliationدانشگاه در مجلات  %90برتر در رشته مربوطه با
بیشترین تعداد استناد بر اساس پایگاه  Scopusدر بازه زمانی ارزشیابی
نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله  Originalپر استناد و مقاله  Originalداغ چاپ شده با  Affiliationدانشگاه در بازه
زمانی ارزشیابی
نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله با  Affiliationدانشگاه در بازه زمانی ارزشیابی که در گایدلاین ها یا کتب مرجع به
آن استناد شده باشد
پژوهشگر دارای بالاترین  H-indexدر پایگاه  Scopusبا سن کمتر از  40سال و سابقه فعالیت حداقل  5سال در دانشگاه
علوم پزشکی گیلان
پژوهشگر دارای بالاترین جذب گرنت پژوهشی داخل و خارج دانشگاهی
پژوهشگر دارای بالاترین تعداد  Citationمقاله در پایگاه  Scopusبه عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول با Affiliation
دانشگاه در بازه زمانی ارزشیابی
مرکز تحقیقات دارای بالاترین تعداد مقاله چاپ شده با  Affiliationمرکز مربوطه در مجلات  ISIو  PubMedو  Scopusدر
بازه زمانی ارزشیابی
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فعالیت های پژوهشی مورد ارزیابی و شیوه امتیازدهی در فرایند انتخاب پژوهشگر برتر
(جدول پیوست شماره )9
 )9مقالات:
فقط مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ملی یا بین المللی با نمایه  PubMed ،ISIو  Scopusمورد بررسی و
امتیازدهی قرار خواهند گرفت.
مرتبط بودن عنوان با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاه در مقاله الزامی است.
مقالات بر اساس آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آن دسته بندی و با احتساب
حداکثر امتیاز ،امتیاز دهی خواهند شد( .جدول پیوست شماره )1
در رابطه با مقالات چاپ شده در مجلات دارای ) Impact Factor (IFبالاتر از  ،1بیست و پنج صدم ( )0/15به
ازاء هر یک نمره  IFبه امتیاز اضافه شود .این امر شامل  Letter to Editorبرای ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله
(موافق یا مخالف) نخواهد شد.
در مورد هر مقاله ،امتیاز نویسنده مسئول با امتیاز نویسنده اول مساوی بوده و امتیاز سایر نویسنده گان بر
اساس آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد( .جدول پیوست
شماره )3
در مورد مقاله پر استناد و مقاله داغ ،امتیاز مکتسبه نویسنده اول و نویسنده مسئول  90امتیاز ،و در مورد سایر
نویسنده گان بر اساس آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی خواهد بود( .جدول پیوست شماره )3
گزارش موارد نادر در سه سطح  9( Case Reportتا  3بیمار) 4( Case Series ،تا  7بیمار) ،و گزارش شامل بیش از
 7مورد امتیاز دهی خواهد شد( .جدول پیوست شماره )1
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در مقالات مروری ) ،(Reviewحداکثر امتیاز مکتسبه در موارد با داشتن حداقل  3مقاله از نویسنده در نمایه های
بین المللی معتبر در منابع مقاله  30امتیاز بوده و در غیر این صورت (نبودن  3مقاله از نویسنده در منابع) 90 ،امتیاز
خواهد بود( .جدول پیوست شماره )1
در مقالات مروری نظام مند و متاآنالیز ) ،(Systematic Review & Meta-Analysisحداکثر امتیاز مکتسبه در
صورت چاپ در مجلات بین المللی معتبر  30امتیاز خواهد بود( .جدول پیوست شماره )1
نامه به سردبیر ) (Letter to Editorدر سه سطح برای ارائه دیدگاه موافق یا مخالف نسبت به یک مقاله (فاقد
( Case Report ،)Peer Reviewدارای  ،)Peer Reviewو ( Research Letterدارای  )Peer Reviewامتیاز دهی
خواهد شد( .جدول پیوست شماره )1
اگر چند مقاله دارای محتوای یکسان با ظاهر متفاوت باشند ،فقط به یکی از آنها امتیاز تعلق خواهد گرفت.
مرجع جهت تهیه پرینت مستندات لازم در رابطه با مقاله پر استناد یا مقاله داغ ،گزارش نمایه Essential Science
) Indicators (ESIاز پایگاه ) Web Of Science (ISIمی باشد.
مستندات لازم در رابطه با مقالات:
 پرینت صفحه اول مقاله چاپ شده (شامل عنوان مقاله و مجله و سال انتشار و اسامی نویسنده گان)
 پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمت ( Indexingنوع نمایه) از صفحه مجله مربوطه
 پرینت نمره  Impact Factorاز صفحه مجله و صفحه JCR

 )1خلاصه مقالات:
خلاصه مقاله باید در  Abstract Bookهمایش و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده باشد.
مرتبط بودن عنوان با رشته /زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاه در خلاصه مقاله چاپ
شده الزامی است.
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خلاصه مقالات در دو سطح  Supplementژورنال با نمایه  ISIیا  ،PubMedو سایر نمایه ها (نصف امتیاز
مربوطه) امتیاز دهی خواهند شد.
امتیاز سایر نویسندگان نصف امتیاز نویسنده اول می باشد.
حداکثر امتیاز مکتسبه  5امتیاز خواهد بود.
در صورتیکه خلاصه مقاله به عنوان مقاله کامل در مجلات علمی به چاپ رسیده باشد ،امتیازی به آن تعلق
نخواهد گرفت.
مستندات لازم در رابطه با خلاصه مقالات:
 کپی گواهی شرکت در همایش
 پرینت کامل خلاصه مقاله چاپ شده
 پرینت صفحه مشخصات Abstract Book
 پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمت ( Indexingنوع نمایه) از صفحه مجله مربوطه

 )3طرح های پژوهشی:
طرح پژوهشی باید پایان یافته بوده و دارای گزارش پایان طرح باشد.
مرتبط بودن عنوان طرح با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاه در گزارش پایان
طرح و مقاله مربوطه الزامی است.
حداکثر  6طرح پژوهشی مورد پذیرش و بررسی قرار خواهند گرفت.
طرح های پژوهشی در سه سطح با ارائه گواهی و گزارش پایان طرح ،با ارائه مقاله  ، Scopusو با ارائه مقاله
 ISI/PubMedامتیاز دهی خواهند شد.
امتیاز همکار طرح نصف امتیاز مجری طرح می باشد.
مستندات لازم در رابطه با طرح پژوهشی:
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 کپی صفحه همکاران اصلی در پروپوزال طرح دارای امضاء و مهر
 کپی گواهی شرکت در طرح از معاونت تحقیقات و فناوری/مرکز تحقیقاتی مربوطه
 پرینت صفحه مشخصات و خلاصه گزارش پایان طرح
 کپی گواهی پایان طرح
 پرینت صفحه اول مقاله چاپ شده (شامل عنوان مقاله و مجله و سال انتشار و اسامی نویسنده گان)
 پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمت ( Indexingنوع نمایه) از صفحه مجله مربوطه
 )4طرح/پایان نامه به مرحله فناوری رسیده:
طرح پژوهشی باید مصوب و پایان یافته بوده و دارای گزارش پایان طرح باشد.
پایان نامه باید دارای شماره ثبت و دفاع شده باشد.
مرتبط بودن عنوان با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاه در گزارش پایان
طرح/پایان نامه مربوطه الزامی است.
حداکثر  1طرح پژوهشی/پایان نامه فناورانه مورد پذیرش و بررسی قرار خواهند گرفت.
طرح های پژوهشی/پایان نامه ها در سه سطح نمونه اولیه آزمایشگاهی (مرحله پایلوت) ،تجاری سازی (فناوری)
شده (تولید انبوه) ،و تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش بنیان (فناور) مستقر در پارک علم و
فناوری و در مرکز رشد امتیاز دهی خواهند شد.
امتیاز همکار طرح نصف امتیاز مجری طرح می باشد.
مستندات لازم در رابطه با طرح/پایان نامه فناورانه:
 کپی صفحه همکاران اصلی در پروپوزال طرح دارای امضاء و مهر
 کپی گواهی شرکت در طرح از معاونت تحقیقات و فناوری/مرکز تحقیقاتی مربوطه
 پرینت صفحه مشخصات و خلاصه گزارش پایان طرح
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 کپی گواهی مستندات مربوط به فناوری از مراجع مربوطه

 )5کتاب:
کتاب در سه سطح تألیف ،گردآوری ،و ترجمه کامل یا تعدادی از فصول امتیاز دهی خواهند شد.
کتاب مربوطه باید از کتب مرجع مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
مرتبط بودن عنوان با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاهی در کتاب مربوطه
الزامی است.
فقط یک عنوان مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت.
مستندات لازم در رابطه با کتاب:
 کپی صفحه عنوان کتاب/فصل مربوطه و نام نویسنده
 کپی صفحه مشخصات کتاب و ناشر
 کپی صفحه اول مطالب کتاب/فصل مربوطه
 کپی مستندات مربوط به مجوز انتشار کتاب از مراجع مربوطه

 )6اکتشاف ،ابتکار ،نوآوری ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده ،ثبت ژن:
مرتبط بودن با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاهی الزامی است.
باید مورد تایید مراجع علمی معتبر باشد.
ارائه کپی گواهی ها و مستندات مربوطه الزامی است.
ارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،دارای تایید وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی /وزارت علوم ،و دارای تایید بین المللی صورت خواهد گرفت.
فقط یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد.

8

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317
مستندات:
 کپی برگه ثبت اختراع به نام دانشگاه
 کپی پروپوزال طرح پژوهشی مربوطه مصوب مرکز تحقیقاتی/دانشگاه همراه با کپی صفحه همکاران اصلی دارای
امضاء و مهر و مستندات مربوط به تصویب آن
 کپی مقاله چاپ شده حاصل از آن در صورت انتشار
 کپی مستندات تایید مراجع ذیصلاح در مورد کاربری و اهمیت آن
 کپی مستندات ثبت ژن در بانک اطلاعاتی معتبر همراه با ارائه مقاله گزارش ژن مربوطه
 )7تدوین راهنمای طبابت بالینی ):(Guideline
مرتبط بودن با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاهی الزامی است.
باید مورد تایید مراجع علمی معتبر باشد.
ارائه کپی گواهی ها و مستندات مربوطه الزامی است.
ارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،دارای تایید وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی /وزارت علوم ،و دارای تایید بین المللی صورت خواهد گرفت.
فقط یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد.
مستندات:
 کپی صفحه عنوان و مشخصات  ،Guidelineصفحه منعکس کننده نام پژوهشگر ،صفحه اول مطالب
 کپی پروپوزال طرح پژوهشی مربوطه مصوب مرکز تحقیقاتی/دانشگاه همراه با کپی صفحه همکاران اصلی دارای
امضاء و مهر و مستندات مربوط به تصویب آن
 کپی مستندات تایید مراجع ذیصلاح

1

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317
 )8سردبیری و عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی:
مرتبط بودن با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاهی الزامی است.
ارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح مجلات با نمایه  ISIیا  ،PubMedمجلات با نمایه  ،Scopusو سایر مجلات
مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت.
فقط یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد.
مستندات:
 پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمت ( Indexingنوع نمایه) از صفحه مجله مربوطه
 پرینت صفحه هیات تحریریه ) (Editorial Boardمجله مربوطه
 کپی مستندات تایید مراجع ذیصلاح

 )1داوری مقالات ارسالی از سوی مجلات علمی:
ارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح مجلات با نمایه  ISIیا  ،PubMedمجلات با نمایه  ،Scopusو سایر مجلات
مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت.
حداکثر امتیاز مکتسبه  1امتیاز خواهد بود.
مستندات:
 پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمت ( Indexingنوع نمایه) از صفحه مجله مربوطه
 پرینت صفحه ایمیل ارسالی از سوی مجله مربوطه یا صفحه سایت مجله دلالت کننده انجام داوری
 کپی گواهی داوری با امضاء سردبیر یا مستندات مورد تایید مراجع ذیصلاح

 )90داوری طرح های پژوهشی در سامانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:
حداکثر  6گواهی داوری مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت.
90

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317
مستندات:
 کپی گواهی داوری با امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه/رئیس مرکز تحقیقاتی مصوب قطعی

 )99نظارت بر طرح های پژوهشی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:
حداکثر  6گواهی نظارت مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت.
مستندات:
 کپی گواهی نظارت با امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 )91داشتن نظام ثبت بیماریها ) (Registryمصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ارزشیابی و امتیاز دهی در دو سطح ثبت شده به نام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و زیرمجموعه سایر
مراکز/دانشگاه های معتبر صورت خواهد گرفت.
حداکثر  1مورد پذیرش و بررسی خواهد شد.
مستندات:
 کپی مستندات مورد تایید مراجع ذیصلاح

 )93جوائز دریافت شده از جشنواره ها/سایر مراجع معتبر:
مرتبط بودن با رشته/زمینه تحقیقاتی پژوهشگر و اشاره به  Affiliationدانشگاهی الزامی است.
ارزشیابی و امتیاز دهی در دو سطح ملی (رازی ،خوارزمی ،طبری) و بین المللی صورت خواهد گرفت.
رتبه های اول تا سوم کسب شده در جشنواره در بازه زمانی ارزشیابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
فقط یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد.
مستندات:
 کپی مستندات تایید مراجع ذیصلاح
99

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317
 )94استناد به هر عنوان مقاله در کتب مرجع منتشره:
کتاب مربوطه باید از کتب مرجع مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
آخرین چاپ کتاب در بازه زمانی مورد ارزشیابی مورد پذیرش خواهد بود.
ارزشیابی و امتیاز دهی در دو سطح کتاب مرجع خارجی و کتاب مرجع داخلی صورت خواهد گرفت.
فقط یک بار به هر مقاله بابت مورد استناد واقع شدن در یک کتاب امتیاز تعلق خواهد گرفت.
یک مقاله می توانددر کتابهای مختلف مورد استناد قرار گیرد و به همه موارد امتیاز تعلق خواهد گرفت.
امتیاز سایر نویسندگان نصف امتیاز نویسنده اول مقاله می باشد.
مستندات:
 تصویر جلد کتاب ،کپی صفحه عنوان کتاب/فصل مربوطه و نام نویسنده
 کپی صفحه مشخصات کتاب و ناشر
 کپی صفحه اول مطالب کتاب/فصل مربوطه
 تصویر صفحه منابع کتاب


ارائه مستندات مربوط به در لیست کتب مرجع بودن اعلان شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

 )95استناد به مقالات چاپ شده در بازه زمانی مورد ارزشیابی در مقالات مجلات:
پایگاه  Scopusمرجع محاسبه تعداد استناد خواهد بود.
به هر استناد 0/3 ،امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 )96امتیاز :H-Index
نمره  H-Indexپژوهشگر بر اساس گزارش پایگاه  Scopusدر عدد  0/3ضرب شده و به عنوان امتیاز H-Index
پژوهشگر در نظر گرفته خواهد شد.
91

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317

جداول پیوست:
جدول پیوست شماره 9
فعالیت های پژوهشی مورد ارزیابی و شیوه امتیازدهی در انتخاب پژوهشگر برتر سال 9317
ردیف

عنوان شاخص

نوع یا سطح شاخص
مجلات با نمایه ISI

9

نویسنده اول/مسئول

مقالات چاپ شده در مجلات
معتبر ملی یا بین المللی مرتبط با

سایر نویسندگان
مجلات با نمایه PubMed

نویسنده اول/مسئول

رشته /زمینه تحقیقاتی توام با ذکر
 Affiliationدانشگاه

امتیاز هر مورد

سایر نویسندگان
مجلات با نمایه Scopus

نویسنده اول/مسئول
سایر نویسندگان

مقاله پر استناد یا مقاله داغ

هیات علمی با احتساب سقف امتیاز
بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء
هیات علمی با احتساب سقف امتیاز

 Supplementژورنال با

نویسنده اول

نمایه ISI/PubMed

سایر نویسندگان

سایر نمایه ها

نویسنده اول

90
بر اساس آیین نامه ارتقاء
9
نصف امتیاز فوق

0/5

0/5

0/5

نصف امتیاز فوق

0/15

1

1

نصف امتیاز فوق

9

9

9

سایر نویسندگان

نصف امتیاز فوق

0/5

مجری

0/5

0/5

همکار

نصف امتیاز فوق

0/15

مجری

9

9

همکار

نصف امتیاز فوق

0/5

مجری

9/5

9/5

همکار

نصف امتیاز فوق

0/75

مجری

1

1

همکار

نصف امتیاز فوق

9

مجری

5

5

همکار

نصف امتیاز فوق

1/5

گواهی و گزارش مربوطه

تجاری سازی شده با ایجاد شرکت دانش

مجری

90

90

(حداکثر  1طرح/پایان نامه)

بنیان در پارک علم و فناوری /مرکز رشد

همکار

نصف امتیاز فوق

5

ملی

انگلیسی مرتبط با رشته /زمینه
تحقیقاتی با ذکر Affiliation
دانشگاه در Abstract Book
همایش ها (حداکثر  5امتیاز)

سایر نویسندگان
بین المللی

 Supplementژورنال با

نویسنده اول

نمایهISI/PubMed

سایر نویسندگان

سایر نمایه ها

نویسنده اول

با ارائه گواهی و گزارش پایان طرح
طرح های پژوهشی پایان یافته
مرتبط با رشته/زمینه تحقیقاتی

با ارائه مقاله Scopus

توام با ذکر  Affiliationدانشگاه
(حداکثر  6طرح)

با ارائه مقاله ISI/PubMed

طرح پژوهشی پایان یافته/

نمونه اولیه آزمایشگاهی (مرحله پایلوت)

پایان نامه مرتبط با رشته /زمینه
4

بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء

9

خلاصه مقالات چاپ شده به زبان

3

هیات علمی با احتساب سقف امتیاز

نویسنده اول/مسئول
سایر نویسندگان

1

بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء

تحقیقاتی در مرحله فناوری با ذکر

تجاری سازی (فناوری) شده (تولید انبوه)

 Affiliationدانشگاه ،و ارائه
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فارسی

5

5

تألیف ،گردآوری یا ترجمه کامل یا تعدادی از

انگلیسی

7

7

فارسی

3

3

انگلیسی

5

5

ترجمه

3

3

دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

1

1

دارای تایید وزارت بهداشت درمان/علوم

5

5

دانشگاه و ارائه گواهی مربوطه (یک مورد)

دارای تایید بین المللی

90

90

تدوین راهنمای طبابت بالینی ) (Guidelineمرتبط

دارای تایید معاونت تحقیقات دانشگاه

1

1

با رشته /زمینه تحقیقاتی توام با ذکر Affiliation

دارای تایید وزارت بهداشت درمان/علوم

5

5

دانشگاه و ارائه گواهی مربوطه (یک مورد)

دارای تایید بین المللی

90

90

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه مجلات

مجلات ISI/PubMed

1/5

1/5

علمی مرتبط با رشته /زمینه تحقیقاتی توام با ذکر

مجلات Scopus

9/5

9/5

 Affiliationدانشگاه (یک مورد)

سایر مجلات مورد تایید وزارت بهداشت درمان

0/5

0/5

داوری مقالات ارسالی از سوی مجلات علمی

مجلات ISI/PubMed

9/5

9/5

1

(حداکثر  1امتیاز)

مجلات Scopus

9

9

0/5

0/5

90

داوری طرح های پژوهشی در سامانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (حداکثر  6مورد)

0/5

0/5

99

نظارت بر طرح های پژوهشی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (حداکثر  6مورد)

9

9

91

داشتن نظام ثبت بیماریها ) (Registryمصوب

ثبت شده به نام دانشگاه علوم پزشکی گیلان

5

5

زیرمجموعه سایر مراکز /دانشگاه های معتبر

1/5

1/5

ملی (رازی ،خوارزمی ،طبری)

1

1

بین المللی

4

4

4

4

نصف امتیاز فوق

1

1

1

نصف امتیاز فوق

9

0/3

0/3

-

-

5

تألیف

فصول کتب مرجع وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی مرتبط با رشته/زمینه تحقیقاتی

گردآوری

توام با ذکر  Affiliationدانشگاه (یک مورد)

اکتشاف ،ابتکار ،نوآوری ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده،
6

ثبت ژن (مورد تایید مراجع علمی معتبر) مرتبط با
رشته /زمینه تحقیقاتی با ذکر Affiliation

7

8

سایر مجلات مورد تایید وزارت بهداشت درمان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
(حداکثر  1مورد)
93

جوائز جشنواره ها /سایر مراجع معتبر مرتبط با
رشته /زمینه تحقیقاتی توام با ذکر Affiliation
دانشگاه (یک مورد)

کتاب مرجع خارجی
94

استناد به هر عنوان مقاله در کتب مرجع منتشره
در بازه زمانی مورد ارزیابی

نویسنده اول/مسئول
سایر نویسندگان

کتاب مرجع داخلی

نویسنده اول/مسئول
سایر نویسندگان

95

استناد به مقالات چاپ شده در بازه زمانی مورد ارزشیابی در مقالات مجلات بر اساس پایگاه Scopus

96

 H-Indexپژوهشگر در پایگاه  Scopusضربدر 0/3
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دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر
هفته پژوهش سال 9317

جدول پیوست شماره 1
نحوه امتیازدهی مقالات بر حسب نمایه مجلات و امتیازدهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
امتیاز
نوع مقاله
Original
داشتن حداقل  3مقاله با نمایه معتبر از نویسنده
Review

مجله با نمایه

مجله با نمایه

مجله با نمایه

ISI

PubMed

Scopus

7

6

4

7

6

4

در منابع مقاله (حداکثر  30امتیاز)
3

نبودن  3مقاله از نویسنده
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